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ЛІЦЕЇСТ
Радісний святковий настрій прийшов 

до нас з приїздом Волинського народ-
ного хору, який завітав у стіни нашого 
ліцею з концертом у переддень свята 
Миколая. На цей виступ були запро-
шені діти-біженці зі сходу нашої краї-
ни, у яких війна спробувала вкрасти 
дитинство. Це – Боєв Володимир, Но-
восьомов Максим, Тіонова Вероніка і 
Болгаров Тимур. Наприкінці концерту 
їм подарували іграшки і солодощі. Цим 
самим учні нашої школи перевтілились 
у Святого Миколая, адже дарувати по-
дарунки не менш приємно, як їх отри-
мувати.

День Миколая-Чудотворця – вели-
ке релігійне свято, що відзначається 
у різних кутках світу. Найбільше лю-
блять його діти, бо вранці 19 грудня всі 
слухняні хлопчики й дівчатка отриму-
ють від Миколая подарунки. За народ-
ними переказами, Божий угодник Ми-
кола живе на землі та опікується всіма 
людьми і тваринами, за що його шану-
ють і поважають люди у всьому світі.

Це величне свято завітало і у стіни 
нашого закладу. Деякі ліцеїсти разом 
з Сологубом О.Б. підготували невелич-
ке концертне привітання для учнів та 
вчителів, заспівали веселих пісень та 
побажали всього найкращого на но-
вий 2015 рік. Завітали також вони у 
дитяче відділення міської лікарні, щоб 
привітати маленьких пацієнтів зі свя-
том. Тож День Святого Миколая наші 
учні відсвяткували досить таки непо-
гано. 

ВІТАЮ вас всіх ще раз із минувшим 
святом та наступаючим Новим Роком 
і Різдвом Христовим. Бажаю  вам ща-
стя, любові, добра і віри у кращу долю 
України. 

Дудкевич Вікторія,
 10-В клас

Оголошується олімпіада
серед учнівської молоді 
Волині, переможці якої 

будуть зараховуватися на 
навчання в Нововолинський 

ліцей-інтернат
детальніше на с.8

В ОБІЙМАХ РІДНОЇ ОСЕЛІ

Приїжджайте частіше додому,
Там, де мама чекають і тато.
Де бабусині очі у втомі,
Що вже звикли тебе проводжати.

Де не братик маленький – дорослий,
Мужній хлопець заступить плечима.
Не сестричка, а ніжна лебідка,
З голубими, як небо, очима.

Де щомиті цілує вітер,
Обіймаючи ніжно вії.
Де тебе, найдорожчу в світі,
Кожна крапля дощу зігріє.

Й там, де зорі щоночі співають
Колискові тобі одному.
Там, де люблять і завжди чекають…
Приїжджайте частіше додому!

Кохан Маргарита,
 9-А клас

Сьогодні в номері:

• Знання - сила ......................с.3
• Зал слави .........................с.4-5
• Вплив комп'ютерних ігор
   на психіку людини ...............с.6
• Твій професійний вибір .........с.7
• Фотоколаж "Ліцейні будні" ....с.8

Святий Миколай
 завітав у гості
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Зустріч 
із Миколою Нагірним

Напевно, кожного небайдужого українця 
тривожить запитання: "Коли ж закінчиться те 
"пекло", що царить на сході нашої країни?" 
Це є дуже болюча тема, якою всі  стривожені, 
в тому числі й наші ліцеїсти, рідні яких за-
раз змагаються за вільну, незалежну та єди-
ну Україну. Борці за свободу не покладаючи 
рук, з дня в день, протистоять ворогу нашої 
держави – російській владі. Кожного дня за-
соби масової інформації  розповсюджують 
подробиці про події, що відбуваються в зоні 
АТО, але ліцеїстам випала чудова можливість 
поспілкуватися безпосередньо із  заступни-
ком військового комісара по роботі з особо-
вим складом капітаном Миколою Зіновійо-
вичом Нагірним, який з квітня  вважається 
мобілізованим. Він зробив  екскурс в минуле 
української армії, розповів про збройний кон-
флікт на сході держави.

Капітан вів діалог з учнями про сучасний 
стан армії, якою ми хотіли б її бачити в май-
бутньому, військові дії в зоні антитерористич-
ної операції тощо. Загалом захід був прове-
дений із корисними цілями: краще ознайомив 
ліцеїстів з подіями, що відбуваються в країні. 
Одинадцятикласники були захоплені та вра-
жені почутим. Кожен із присутніх  отримав 
для себе щось повчальне  і корисне.

Соколовська Вікторія, 11-Б клас

Шановні читачі! У нашому ліцеї працює 
поетична студія "Дивослово", керівником 
якої є поетеса Світлана Костюк. Усіх лю-
бителів поезії та початкуючих авторів че-
каємо щосереди з 16.00 до 18 .00. Резуль-
татом роботи студії будуть також зустрічі 
з цікавими людьми, участь у літературних 
конкурсах, поетичних фестивалях, випуск 
колективних альманахів тощо. Хто хоче 
вдосконалювати свою майстерність - при-
ходьте.

Про керівника студії:
Світлана Костюк. Народилася 30.11. 

1964 в с. Кукли Маневицького району Волин-
ської області. Місцеву десятирічку закінчила 
із золотою медаллю. Освіта вища філологіч-
на - Волинський університет ім. Лесі Українки 
(м. Луцьк). Працювала у "забрудненій" чорно-
бильській зоні кореспондентом районної газе-
ти, директором школи у Іваничівському районі. 
Зараз - викладач української мови та літера-
тури. Голова районної ГО "Спілка "Чорнобиль 
України". Брала участь у Міжнародному поль-
сько-українському проекті "Школа в громаді, 
громада в школі"(2004), у Міжнародному кон-
гресі "Література та мир" в Пакистані(2013). 
Проживає в м. Нововолинську. Автор книг по-
езії "Спалахи душі" (1998), "Наодинці зі світом" 
(2012), "Маленьке диво" (для дітей, 2012), 
"Листи без конвертів"(2013) (книга презенту-
валася на 20- Міжнародному форумі видавців у 
Львові), "Мереживо чудес" (2014). Друкувалася 
у колективних збірниках "Перевесло", "Мами-
на криниця","Натхнення", "Мелодії осіннього 
дощу", "Вінтаж", "Сто творів, які варто прочита-
ти цього літа", "Чатує в століттях Чернеча гора", 
«Скіфія -2014- Весна», в альманахах за рубе-
жем: "Погляд"(США), "Русское литературноe 
эхо"(Ізраїль), в журналах "Дзвін", "Дивослово", 
"Педагогічний пошук", "Дніпро", "Ангелятко", 
"Український вісник", "Світ дитини". Книга для 
дітей "Про що шепотіли листочки" перекладе-
на польською мовою. Переможець літератур-
ного конкурсу ім. Леся Мартовича, дипломант 
Міжнародного конкурсу "Зірка Полин", лауреат 
Міжнародного літературного конкурсу "Чатує в 
століттях Чернеча гора, переможець конкурсів 
"Сто творів, які варто прочитати цього літа" , 
«Викрадення Європи» та ін. Учасник Всеукраїн-
ських фестивалів та форумів.Є автором понад 
сорока пісень, написаних разом з компози-
торами О.Каліщуком, О.Первовою - Рошкою, 
О.Охріменком, О.Пенюк - Водоніс. Поезії пере-
кладалися англійською, польською, російською 
мовами. Зараз готує до видання збірку літера-
турних пародій, нову книгу лірики.

ЗУМІЮ ВСЕ...
Зумію все... Усе переживу...
Хай скаженіють всі кати й пілати.
Душа моя, загорнена в траву,
Уже уміє падати й вставати...
Настояна на болях і боях,
Вона мов камінь, білий і гарячий,
Що викинутий долею на шлях,
Де всеньке людство молиться і плаче...
А для душі не створено межі
Між болем-радістю, між втіхою-журбою,
Хоч вслід летять заточені ножі
І йде війна - війна з самим собою...
І хто ж тебе почує в тій війні,
Де ділять правду...надто половинну...
Вишіптую пісні свої сумні
Про волю...
Про добро...
Про Україну...
Про те, що замість ночі буде день,
Що сонечку судилося світити...
Поміж боїв, у затишку пісень,
Пошли нам, Боже, ближнього любити...
Любити тих, хто "проти" і хто "за",
Хто тут і там, хто поруч і не з нами...
ОсвЯтиться пропалена сльоза
Наповненими світлом почуттями...

ПОСЛАННЯ ДО ГЕНЕРАЛА - ЗРАДНИКА
Пихатий генерале, як живеш?
Я вчителька, що того хлопця вчила,
В якого свіжовирита могила,
В яку ти і сльозинки не проллєш...
Бо що для тебе сльози матерів,
Хлоп`ята, що ішли "живцем на міни"...
Тих броників хватало й половини
Аби ти свій мільйончик заробив...
Жорстокий генерале, як ти міг
На нари запроторити хлоп`яток.
Що п`ятий місяць вчились воювати
Без сну і їжі, падаючи з ніг...
Вітання ще від сивих матерів
Тих пацанів, яких ти підло зрадив,
Яких дотла чужі палили "гради",
Бо ціль по них хтось все-таки навів...
Пихатий генерале, зручно так
В тоновано_броньованій машині...
У сина твого очі також сині,
І спить він, як і той, мабуть, навспак?..
Ти знаєш, що у кожному селі
Тепер щодня чекають похоронок?..
Ти ж вміло прикриваєшся законом.
Що не проб`ють ні кулі, ні жалі,
Як найманець на цій святій землі…

***
Мене для цього світу вже нема -
Я вигоріла, вицвіла, німа...
Несуть мене, спустошену й розп`яту,
З "двохсотим вантажем" у кожну хату...
Душа моя, ранима й безборонна,
Відлунює в усіх церковних дзвонах...
Над ними дух Спасителя витає...
Для інших вже нема мене.
Немає...

Світлана Костюк (Бусел)
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Відомий афоризм англійського філософа Френ-
сіса Бекона - "Знання - сила"  є актуальним і для 
сучасного суспільства.

16 грудня в приміщенні актового залу відбув-
ся турнір з природничих наук. Перемогу здобула 
наймолодша, і як виявилось найерудованіша збір-
на 10 класів, команда'' Імпульс''. Команди "Надія" і 
" Matrix" теж проявили неабияку активність і напо-
легливість. Дійство відбулося завдяки Шустік Лілії 
Степанівні та Виклюку Ярославу Васильовичу.

Учні 11-В класу Шпур Вадим, Волошенюк Олек-
сандр, Павлючик Назар, Мартинюк Іван та учні 
10- Б класу Козіброда Богдан, Помалін Михайло 
отримали можливість поїхати на фінальний тур 
Всеукраїнського інтернет-турніру з природничих 
наук, організованого Малою академією наук.

Керівник, координатор проекту - Шустік Лілія 
Степанівна  постійно підтримувала і допомагала 
учасникам. Вона зауважила: "Задачі Всеукраїн-
ського інтернет-турніру з природничих дисци-
плін спрямовані на допитливість учнів, тому що 
під час їх розв'язання учасники мають змогу про-
явити кмітливість, ерудицію, інтуїцію. Завдання 
турніру нестандартні, цікаві, розділені на блоки 
за дисциплінами: географія, біологія, астрономія, 
фізика, хімія. При вирішенні завдань учасники 
мали право користуватися підручниками, Інтер-
нетом. Взагалі, кожен старанно попрацював над 
своїми питаннями і ми тому отримали чудовий 
результат."

У першому відбірковому кваліфікаційному турі 
було зареєстровано 474  команди з 23 областей 
України, Автономної Республіки Крим та міста 
Києва. Загальна кількість учасників - понад 2800 
школярів. Із 72 команд, що пройшли у основний 
етап відбіркового туру турніру наші ліцеїсти от-
римали 9 місце. А вже другий тур приніс їм впев-
нену перемогу та поїздку в Київ.

У фінал вийшло 4 команди: "Золоті шеврони" 
(Луцьк), "Імпульс" (Нововолинськ), "Гістерезис" 
(Добропілля) та "INSIDE" (Кременчук). Ми зай-
няли почесне третє місце. 

Одне з основних завдань турніру - підвищення 
інтересу молоді до поглибленого вивчення при-
родничих наук, розвиток ерудиції й логічного 
мислення. Немає тих знань, які не потрібні лю-
дині. Так, усього знати не можна, але прагнути 
цього потрібно.

Наші учні продемонстрували високий рівень 
знань та вміння творчо підходити до вирішення 
складних задач. Бажаємо їм успіхів і наснаги. 
Ліцейне братство гордиться і вірить у юних на-
уковців.

"Знання - сила"

Наука - це систематизоване сприйняття дійсності, що відтво-
рює її суттєві та закономірні сторони в абстрактно-логічній формі 
понять, категорій, законів, теорії.

Основна мета науки простежується в тому, що наука забезпе-
чує об'єктивність, інформаційну основу, визначає спосіб побудо-
ви загальної картини світу, систематизованість і глибину. Можна 
константувати, що сучасне суспільство не може ні існувати, ні 
функціонувати, ні розвиватися без науки. Особливо ефективним 
є формування глибокої свідомості, мислення, культури, що спри-
ятиме розвитку й удосконаленню багатогранної особистості.

Рубаха Ніна, 11-В клас

Команда ліцеїстів "Імпульс" 
із першим космонавтом України, 

Леонідом Каденюком

Вручення диплому 

Мельничук Павло відповідає 
на запитання з біології

Оголошення запитань
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Переможці ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін
Екологія

  І місце - Садовець Ірина Віталіївна (11-Б)
Фізика

  І місце - Ліщина Анастасія Ігорівна (8-Б)
  І місце - Міліщук Роман Віталійович (9-В)
  І місце - Підгайний Антон Романович (10-В)
  І місце - Шпур Вадим Сергійович (11-В)

Астрономія 
  І місце - Цюник Богдан Степанович (9-В)
  І місце - Волошенюк Олександр Миколайович (11-А)

Українська мова і література
  І місце - Міщук Юлія Анатоліївна (8-А)
  І місце - Кохан Маргарита Олександрівна (9-А)
  І місце - Хільчук Марія Едуардівна (10-А)
 ІІ місце - Чепенюк Іванна Леонтіївна (10-В)
  І місце - Супрунович Вікторія Володимирівна (11-А)
 ІІ місце - Міщук Тетяна Володимирівна (11-А)

Хімія
  І місце - Бойко Ірина Богданівна (8-Б)
 ІІ місце - Коржан Олена Петрівна (8-Б)
  І місце - Савюк Олександр Васильович (9-Б)
 ІІ місце - Рябчун Іван Володимирович (9-Б)
 ІІ місце - Мороз Христина Миколаївна (9-Б)
  І місце - Козіброда Богдан Юрійович (10-Б)
  І місце - Мельничук Павло Володимирович (11-Б)
 ІІ місце - Литвинюк Назар Миколайович (11-Б)

Математика
  І місце - Бойко Ірина Богданівна (8-Б)
  І місце - Міліщук Роман Віталійович (9-В)
 ІІ місце - Лютяниця Роман Олександрович (9-В)
  І місце - Підгайний Антон Романович (10-В)
  І місце - Павлючик Назар Вікторович (11-В)

Французька мова
  І місце - Тесленко Катерина Віталіївна (10-А)

Англійська мова
  І місце - Грабар Діана Володимирівна (9-А)
  І місце - Рожкова Олександра Олександрівна (10-А)
  І місце - Гаврилюк Ігор Валерійович (11-А)

Німецька мова
  І місце - Шитлюк Олена Андріївна (11-Б)

Географія
  І місце - Бойко Ірина Богданівна (8-Б)
  І місце - Міліщук Роман Віталійович (9-В)
 ІІ місце - Мазурик Назарій Петрович (9-Б)
  І місце - Підгайний Антон Романович (10-В)
 ІІ місце - Кубіна Василь Юрійович (10-Г)
  І місце - Литвинець Оксана Григорівна (11-А)

Біологія
  І місце - Кравчук Роман Васильович (8-Б)
  І місце - Мазурик Назарій Петрович (9-Б)
  І місце - Помалін Михайло Сергійович (10-Б)
 ІІ місце - Худа Зоряна Віталіївна (10-Б)
  І місце - Мельник Лілія Русланівна (11-Б)

Інформатика
  І місце - Міліщук Роман Віталійович (9-В)
ІІІ місце - Лисиця Павло Юрійович (9-В)
 ІІ місце - Підгайний Антон Романович (10-В)
 ІІ місце - Івановець Вадим Леонідович (11-Г)

Історія
  І місце - Данилевич Мар'яна Ігорівна (8-А)
  І місце - Кохан Маргарита Олександрівна (9-А)
  І місце - Гуменюк Марія Віталіївна (10-А)
  І місце - Литвинець Оксана Григорівна (11-А)

Запалало українське слово в рідному ліцеї
(за п’єсою Миколи Куліша "Мина Мазайло")

Мов поганих не існує,
Є лише погані язики.

А. Бортнек
Високий градус емоцій  і духовне  піднесення пережив 11-Б клас після  

відкритого уроку української літератури за твором М Куліша "Мина Мазай-
ло", який провела Вітковська Наталія Олексіївна. Нечуваного досі апогею  
досягли одинадцятикласники після "прожитих" дискусій на тему україніза-
ції. Хоча пройшло майже століття, та  проблема, порушена письменником, 
актуальна й нині. У п’єсі йдеться про харківського службовця Мину Ма-
зайла, українця за походженням, який вирішив змінити своє  "плебейське 
прізвище"  на більш милозвучніше. І тоді він втрачає себе. Мину  підтрима-
ла тьотя Мотя, що приїхала з Курська, жінка Лина, дочка Рина, вчителька 
"правильних проізношеній", Баронова – Козино, Уля Розсоха. І лише Мокій, 
син  Мини, та дядько Тарас вважають, що справжні українці не повинні 
цуратися рідного слова, а тим більше прізвища.

Учням 11-Б класу випала чудова нагода розповісти про проблеми су-
спільства 20-их років ХХ ст. Нашим Миною Мазайлом стала Зінчук  Ольга, 
що зуміла яскраво передати увесь спектр емоцій, які переживав головний 
герой  під час дискусій зі своїм сином, образ якого втілив  Мельничук Павло 
і змусив кожного з присутніх задуматись над своїм мовленням. Особливо 
під час виступу відзначилась Довгань Дарія, яка ніби "повстала" зі сторінок 
п’єси. В загальному, всі учні майстерно та переконливо виступали. Були 
вдало підібрані образи, цьому посприяла вчитель української мови та літе-
ратури  Наталя Олексіївна, яка також  допомогла нам підготуватися духов-
но. Незважаючи на те, що ми – хіміко-біологічний клас Наталя Олексіївна 
третій рік навчає нас українському слову та акторській майстерності.

Загалом, проблема українізації є дуже актуальною в сьогоденні і цим від-
критим уроком ми намагалися дослухатися до свідомої молоді України, яка, 
як ніхто, повинна дбати про українську мову та культуру.

Соколовська Вікторія, 11-Б клас

Підготовка юних науковців до написання і оформлення 
наукових робіт
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Українська мова та література
  І м. - Міщук Юлія Анатоліївна (8-А)
 ІІ м. - Самолюк Роксолана Олегівна (8-А)
ІІІ м. - Данилевич Мар'яна Ігорівна (8-А)
  І м. - Кохан Маргарита Олександрівна (9-А)
 ІІ м. - Дубенюк Богдана Володимирівна (9-А)
 ІІ м. - Гнатюк Наталія Вікторівна (9-А)
ІІІ м. - Гусак Марта Василівна (9-А)
ІІІ м. - Гусєва Олеся Сергіївна (9-Б)
  І м. - Хільчук Марія Едуардівна (10-А)
 ІІ м. - Мацьоха Інна Леонтіївна (10-А)
 ІІ м. - Чепенюк Іванна Віталіївна (10-В)
ІІІ м. - Бобик Вікторія Михайлівна (10-А)
ІІІ м. - Тесленко Катерина Віталіївна (10-А)
  І м. - Супрунович Вікторія Володимирівна (11-А)
 ІІ м. - Міщук Тетяна Володимирівна (11-А)
ІІІ м. - Якобчук Олена Олександрівна (11-А)

Історія
  І м. - Редька Оксана Сергіївна (8-А)
  І м. - Кохан Маргарита Олександрівна (9-А)
  І м. - Хом'юк Роман Валерійович (10-А)
 ІІ м. - Хільчук Марія Едуардівна (10-А)
ІІІ м. - Мальчевська Іванна Валеріївна (10-А)
  І м. - Литвинець  Оксана Григорівна (11-А)

Англійська мова
ІІІ м. - Самолюк Роксолана Олегівна (8-А)
  І м. - Гайдученко Ілля Вікторович (8-Б)
 ІІ м. - Максимів Андрій Олексійович (8-Б)
ІІІ м. - Вавер Адам Петрович (8-Б)
  І м. - Грабар Діана Володимирівна (9-А)
 ІІ м. - Римар Христина Дмитрівна (9-А)
ІІІ м. - Матвіюк Катерина Тарасівна (9-А)
ІІІ м. - Дубенюк Богдана Володимирівна (9-А)
ІІІ м. - Дячук Анастасія Олегівна (9-А)
ІІІ м. - Гусак Марта Василівна (9-А)
  І м. - Рожкова Олександра Олександрівна (10-А)
 ІІ м. - Тесленко Катерина Віталіївна (10-А)
  І м. - Гаврилюк Ігор Валерійович (11-А)

Німецька мова
  І м. - Кохан Маргарита Олександрівна (9-А)

Французька мова
  І м. - Тесленко Катерина Віталіївна (10-А)

Географія
  І м. - Бойко Ірина Богданівна (8-Б)
 ІІ м. - Богомаз Ангеліна Петрівна (8-Б)
 ІІ м. - Мазурик Назарій Петрович (9-Б)
ІІІ м. - Лущук Анастасія Миколаївна (9-Б)
  І м. - Міліщук Роман Віталійович (9-В)
ІІІ м. - Воробій Олег Олегович (9-В)
 ІІ м. - Шевчук Юлія Олександрівна (10-Б)
ІІІ м. - Цихоцька Ольга Сергіївна (10-Б)
  І м. - Підгайний Антон Романович (10-В)
 ІІ м. - Кубіна Василь Юрійович (10-Г)
ІІІ м. - Приступа Тетяна Іванівна (10-Г)
  І м. - Литвинець Оксана Григорівна (11-А)
 ІІ м. - Павлючик Назар Вікторович (11-В)
ІІІ м. - Поліщук Вероніка Миколаївна (11-В)

Екологія
  І м. - Садовець Ірина Віталіївна (11-Б)

Основи інформатики
  І м. - Міліщук Роман Віталійович (9-В)
 ІІ м. - Івановець Вадим Леонідович (11-Г)
 ІІ м. - Семенчук Ілля Станіславович (11-Г)

Математика
  І м. - Бойко Ірина Богданівна (8-Б)
 ІІ м. - Коржан Олена Петрівна (8-Б)
 ІІ м. - Ліщина Анастасія Ігорівна (8-Б)
 ІІ м. - Дмитрієва Ангеліна Сергіївна (8-Б)
ІІІ м. - Кравчук Роман Васильович (8-Б)
ІІІ м. - Гайдученко Ілля Вікторович (8-Б)
  І м. - Лисиця Павло Юрійович (9-В)
 ІІ м. - Ліщук Богдана Валентинівна (9-В)
ІІІ м. - Лютяниця Роман Олександрович (9-В)
  І м. - Троць Анна Сергіївна (10-В)
 ІІ м. - Дудкевич Вікторія Анатоліївна (10-В)
ІІІ м. - Чепенюк Іванна Віталіївна (10-В)
  І м. - Павлючик Назар Вікторович (11-В)
 ІІ м. - Шпур Вадим Сергійович (11-Г)

Фізика
  І м. - Ліщина Анастасія Ігорівна (8-Б)
ІІ-ІІІ м. - Коржан Олена Петрівна (8-Б)
ІІ-ІІІ м. - Шелест Ірина Анатоліївна (8-Б)
  І м. - Міліщук Роман Віталійович (9-В)
 ІІ м. - Цюник Богдан Степанович (9-В)
 ІІ м. - Прокоп Софія Володимирівна (9-В)
ІІІ м. - Ліщук Богдана Валентинівна (9-В)
ІІІ м. - Ільїна Яна Олександрівна (9-В)
ІІІ м. - Воробій Олег Олегович (9-В)
ІІІ м. - Лютяниця Роман Олександрович (9-В)
  І м. - Підгайний Антон Романович (10-В)
 ІІ м. - Дударчук Ігор Віталійович (10-В)
ІІІ м. - Ковальчук Павло Євгенійович (10-В)
ІІІ м. - Багновий Андрій Сергійович (10-В)
ІІІ м. - Марцинюк Андрій Анатолійович (10-В)
ІІІ м. - Мартинюк Микола Олексійович (10-В)
  І м. - Павлючик Назар Вікторович (11-В)
 ІІ м. - Шпур Вадим Сергійович (11-В)
ІІІ м. - Волошенюк Олександр Миколайович (11-В)

Астрономія 
  І м. - Цюник Богдан  (9-В)
  І м. - Волошенюк Олександр Миколайович (11-В)

Хімія
  І м. - Бойко Ірина Богданівна (8-Б)
 ІІ м. - Гайдученко Ілля Вікторович (8-Б)
  І м. - Мазурик Назарій Петрович (9-Б)
ІІ-ІІІ м. - Мороз Христина Миколаївна (9-Б)
ІІ-ІІІ м. - Рябчун Іван Володимирович (9-Б)
ІІ-ІІІ м. - Савюк Олександр Васильович (9-Б)
  І м. - Козіброда Богдан Юрійович (10-Б)
 ІІ м. - Худа Зоряна Віталіївна (10-Б)
ІІІ м. - Цихоцька Ольга Сергіївна (10-Б)
ІІІ м. - Шевчук Юлія Олександрівна (10-Б)
  І м. - Мельничук Павло Володимирович (11-Б)
 ІІ м. - Литвинюк Назар Миколайович (11-Б)

Біологія
І-ІІ м. - Коржан Олена Петрівна (8-Б)
І-ІІ м. - Садовець Мар'яна Віталіївна (8-Б)
ІІІ м. - Дмитрієва Ангеліна Сергіївна (8-Б)
ІІІ м. - Ляшко Надія Петрівна (8-Б)
І-ІІ м. - Кохан Маргарита Олександрівна (9-А)
І-ІІ м. - Мазурик Назарій Петрович (9-Б)
І-ІІ м. - Вронський Олександр Олександрович (9-Б)
ІІІ м. - Мороз Христина Миколаївна (9-Б)
  І м. - Худа Зоряна Віталіївна (10-Б)
 ІІ м. - Помалін Михайло Сергійович (10-Б)
  І м. - Мельник  Лілія Русланівна (11-Б)
 ІІ м. - Шитлюк Олена Андріївна (11-Б)
ІІІ м. - Садовець  Ірина Віталіївна (11-Б)

ЗАЛ СЛАВИ!
Наука - найважливіше, найпрекрасніше і необхідне в житті 

людини, вона завжди була і буде найвищим проявом любові, 
тільки нею одною людина переможе природу і себе

Переможці І етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захи-
сту науково-дослідницьких робіт

Українська література
Шитлюк Олена (11-Б)
Дубенюк Богдана (9-А)
Бобик Вікторія (10-А)

Українська мова 
Мілешко Анастісія (10-А)
Мальчевська Іванна (10-А)
Клак Павліна (10-А)

Літературна творчість
Кохан Маргарита (9-А)

Світова література
Дробот Діана (11-А)

Англійська мова
Редька Діана (11-А)
Грабар Діана (9-А)

Німецька мова
Кохан Маргарита (9-А)

Французька мова
Тесленко Катерина (10-А)

Історія України
Литвинець Оксана (11-А)

Географія та ландшафтознавство
Поліщук Вероніка (11-В)

Експериментальна фізика 
Павлючик Назар (11-В)

Теоретична фізика
Підгайний Антон (10-Б)
Вусата Юлія (10-Б)
Демидович Анна (10-Б)
Ліщина Анастасія (8-Б)

Астрономія та астрофізика
Волошенюк Олександр (11-В)

Математика
Коржан Олена (8-Б)
Бойко Ірина (8-Б)
Міліщук Роман (9-В)
Ліщук Богдана (9-В)

Біологія людини
Мельник Лілія (11-Б)
Садовець Ірина (11-Б)
Коржан Людмила (10-Б)
Данілова Вікторія (10-Б)
Грисюк Дарина (10-Б)
Шевчук Юлія (10-Б)

Хімія
Мельничук Павло (11-Б)

Мікроекономіка та макроекономіка
Мартинюк Іван (11-В)

Переможці І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін



6Лiцеїст

Сьогодні вже немає ніякого сумніву в 
тому, що ХХІ століття є епохою інформації 
і наукових знань. Розвиток глобального 
процесу інформатизації  суспільства, який 
охоплює всі розвинені країни і багато, що 
розвиваються світового співтовариства, 
в тому числі й Україну, призводить до 
формування нового інформаційного сере-
довища  проживання людей і нового ін-
формаційного укладу життя і професійної 
діяльності.

Проблема впливу комп’ютера на люди-
ну дуже  обширна і багатогранна. Одним 
із найбільш сильних впливів за глибиною 
свого впливу на особистість людини, а та-
кож за психологічним механізмом форму-
вання залежності мають комп’ютерні ігри. 
У цьому відношенні  перше місце займають 
рольові ігри, які й становлять найбільший 
інтерес у наукових дослідженнях. Відхід 
від реальності і потреба в прийнятті ролі 
– може бути не все, але основні потреби, 
на яких заснований механізм утворення 
психологічної залежності від комп’ютер-
них ігор.

Отже, людство занурюється  у новітні 
технології. І з кожним днем все більше і 

більше людей (особливо дітей)  стають за-
лежними від комп’ютерних ігор. Ми муси-
мо задуматися над цим уже сьогодні. Різні 
наукові дисципліни  мають об’єднатися в 
дослідженні цієї області, а психологія - 
стати на чолі цих  робіт, робіт з дослід-
ження психологічних аспектів взаємодії 
людини з комп’ютером. Адже він може 
стати другом, або заклятим ворогом, може 
допомогти в біді, або додати купу про-
блем, допомогти знайти однодумців, або 
призвести до самотності. Комп’ютерна ме-
режа поступово затягує людину у  вірту-
альний світ, тим самим розбавляючи  його 
живого спілкування з оточуючими. Це, на 
мій погляд, найактуальніша проблема су-
часності, особливо серед підлітків. Багато 
майже не виходять на свіже повітря,  про-
водячи своє життя у моніторів. Але це ні 
в якому разі не означає, що люди повинні 
повністю відмовитись від  послуг нашого 
«помічника». Людині просто слід обмежу-
вати себе у цьому занятті. Інакше,  друг 
може стрімко перетворитися для нас на 
ворога.

Приходько Валентина,
10-Г клас

12 листопада у нашому ліцеї  відбулося 
свято  до дня української мови та писем-
ності. Гостем якого був Василь Степанович 
Гей. Своє спілкування з ліцеїстами пись-
менник розпочав такими словами:"Криком 
чайки над лугом і духом сосни. Ти прихо-
диш до мене, мій краю, у сни, материнську 
долю кладеш на чоло. І даруєш її благо-
датне тепло".

Він спонукав нас не забруднювати  свою 
рідну мову, плекати рідне слово, не цура-
тися його, адже ми українці і маємо цим 
пишатися. Розповів цікаві історії із сво-
го життя, прочитав декілька віршів своєї 
юності. Навів приклад завдань з  україн-
ської мови, які колективно із ліцеїстами 
були вирішені. Після концерту відомий 
поет бажаючим учням дав свої збірки із 
автографами. Пізніше відбулася зустріч 
Василя Степановича із літстудійцями. Він  
розкрив таємниці свого успіху, а також 
де черпає натхнення. Дав учням цінні по-
ради щодо написання віршів. Назвав три 
складові, якими має володіти справжній 
письменник. По-перше Божа іскра талан-
ту, а також потреба слова і літературна 

майстерність. Запропонував учням творче 
завдання, з яким ліцеїсти чудово впора-
лись. Усім зустріч сподобалася, ми були 
задоволені таким хорошим днем. Отож 
цінуй своє рідне слово, будьте справжніми 
дітьми своєї неньки України, любіть її, як 
матір, як любить вона нас.

Лисовець Христина, 11-А клас

Нещодавно ми спілкувалися з учасни-
ком АТО, який віч на віч зустрічався зі 
смертю.

Кукушкін Василь Степанович був при-
званий в 51 механізовану бригаду 1 
окремий розвідувальний взвод. В служ-
бовий час набув звання старшини. Він 
розповідав усі секрети та те, що ми не ба-
чимо про зону АТО.

Війна-це страшна сила, що просто ко-
сить життя людей. Перебуваючи на сході 
можна бути свідком як і доброчинності 
людей, так і їх проявів сепаратизму.

Дуже часто волонтери приносили їм 
питну воду і їжу, але не завжди солдати 
знали, чи це придатне для споживання, 
чи ні. Було декілька випадків отруєнь сол-
дат їжею, і вона була переслана від так 
званих волонтерів, що ніби хотіли допом-
агати нашим воякам.

Також нам пощастило почути, як війсь-
кова форма врятувала життя.

Відомо що на розвідувальному завданні 
на солдату не має бути ніяких розпізна-
вальних знаків про те, що він з Українсь-
кої армії. Під час ще одного завдання під 
проводом Василя Степановича, коли наші 
військові проходили чагарники один сол-
дат, що оглядав місцевість через оптику 
снайперського прицілу, побачив силует, 
що стояв і дивився на них. На це місце 
покликали Кукушкіна і той віч-на-віч зу-

стрівся з ворогом. Так як на наших воїнах 
не було розпізнавальних знаків, а за ко-
льором форма нагадувала тих, що штур-
мували кримський півострів, то солдат 
ворожої армії прийняв їх за своїх і подав 
знак помахавши рукою, командир в свою 
чергу відповів, цим урятував і себе, і своїх 
солдат.

Ще одна історія, яку він розказував нам, 
як одна підступна жіночка хотіла підста-
вити наших хлопців. З вигляду вона років 
тридцяти не більше, йшла спокійно і з рів-
номірними кроками, ніби рахувала їх, щоб 
дізнатися відстань до блок посту з тої чи 
іншої точки. Вони її перехопили і віддали 
певним органам управління. Яка її по-
дальша доля вони не знали.

Прострочені карти, майже ніякої під-
тримки зі сторони держави, харчі та пит-
на вода відсутні на багатьох блок постах, 
ніяких бронетранспортерів та артилерій-
ської підтримки, мало боєприпасів та в 
деяких випадках неякісна зброя – це все 
подарувала нам наша держава з нашим 
експредидентом , що зараз перебуває в 
бігах. Якби не наш народ, наша країна пе-
ретворилася б в Руїну. Прості люди йдуть 
на смерть, щоб зберегти нашу країну. Ми 
маємо бути їм вдячні.

Гнатюк Наталія, 9-А клас

Вплив комп’ютерних ігор
 на психіку людини.

ОЧІ ПРАВДИ

Літературна
 майстерня

Літературна
 майстерня
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Професія косметолога популярна, 
затребувана і добре оплачувана. На 
перший погляд, стати ним не важко - 
закінчити короткострокові профільні 
курси і йти назустріч райдужним пер-
спективам.

Однак, насправді, спочатку дове-
деться отримати вищу або середню 
спеціальну освіту, а потім ще багато 
вчитися і підвищувати кваліфікацію, 
щоб раз за разом доводити свій про-
фесіоналізм.

Закінчити курси і отримати право 
на виконання косметичних процедур 
- зовсім не одне і те ж. Працювати в 
косметології має право людина тільки 
з медичною освітою. Тому охочим не-
сти красу людям варто подумати про 
навчання в медичному коледжі, учи-
лищі або ВУЗі.

Спеціальності в косметології мож-
на розділити на три категорії. Перша 
- лікар-косметолог, який діагностує 
стан шкіри, призначає, контролює та 
здійснює профілактику та лікуван-
ня захворювань. Щоб ним стати, не-
обхідно закінчити медичний ВНЗ за 
спеціальністю "Лікувальна справа" 
або "Педіатрія". Потім пройти інтерна-
туру або ординатуру з дерматовене-
рології і після цього - цикл профпідго-
товки за фахом "Косметологія".

Також у косметології може працю-
вати медсестра. В її обов'язки вхо-
дить асистування лікарю і самостійне 
проведення масажу, пілінгу, обгор-
тань. Бажаючим освоїти цю професію 
рекомендується закінчити медичний 
коледж (училище), потім отримати 
спеціальність «Сестринська справа в 
косметології».

Третій представник сучасної косме-
тології - косметик - фахівець з вищою 
або середньою медичною освітою, що 
навчився за спеціальністю «Косме-
тик», що працює зі здоровою шкірою 
та здійснює профілактичний догляд за 
волоссям, нігтями. Косметик виконує 
корекцію брів і їх забарвлення, наро-
щування і забарвлення вій, біоепіля-
цію, макіяж, чищення без пошкоджен-
ня шкіри, естетичний масаж обличчя 
і тіла.

Сьогодні, професія лікаря-космето-
лога є затребуваною на ринку праці. 
Багато фірм і підприємств потребують 
кваліфікованих фахівців у цій області, 
тому що галузь розвивається швидко, 
а фахівці ще тільки здобувають освіту.

Обов'язки:
• проведення профілактичних і гі-
гієнічних заходів щодо догляду за 
шкірою обличчя і тіла;

• гігієнічний масаж обличчя і шиї;
• лікування дефектів шкіри і косме-
тичних дефектів;
• діагностика, лікування і профілакти-
ка деяких шкірних захворювань і за-
хворювань волосся;
• готування косметичних засобів;
• епіляція і депіляція;
• косметологічна допомога з викори-
станням спеціальних апаратів;
• консультаційна робота з косметоло-
гічних питань, а також з питань пра-
вильного харчування.

Професія лікаря-косметолога пере-
важно фізична праця. Косметолог по-
винен мати хорошу фізичну підготов-
ку, високу силову витривалість і міцне 
здоров'я.

Косметологами, також, назива-
ють візажистів. Проте це не зовсім 
правильно. Візажистам зовсім не 
обов'язково мати медичну освіту. Щоб 
практикуватися у цій галузі, достат-
ньо закінчити профільні курси. У їхні 
обов'язки входить нанесення макіяжу, 
нарощення вій та інші не складні про-
цедури.

Суттєвими недоліками цього фаху 
є малі перспективи кар'єрного росту 
і відносно невелика оплата праці. 
Остання складається зі ставки і від-
сотку від виконаних процедур.

Де вчитися?
Медичний коледж ТзОВ "МОНАДА" (м. 
Львів)
Інститут підготовки кадрів промисло-
вості України (м. Київ)
Кременчуцьке медичне училище
Академія мистецтва краси (м. Київ)

Анна Рудик, лікар-косметолог:
"Коли я влаштовувалася в салон на 
роботу, вже маючи за плечима кілька 
років медичної практики, вважала, що 
з працевлаштуванням буде легко. Але 
мені влаштували співбесіду, на якій 
"ганяли" зі всіх відомих косметичних 
ліній. Зробила для себе висновок: чим 
більший багаж знань, тим легше буде 
визначитися з лінією, на якій будете 
працювати, тим привабливішим кос-
метолог для роботодавця і клієнта".

Істоміна Наталія

Професія - косметолог

18 листопада в рамках тижня сталої енергії у 
Нововолинську відбулася презентація гібридного 
автомобіля MBC та брейн-ринг за участю навчаль-
них закладів міста у приміщені ДЮЦу. Активну 
участь у цьому заході взяла команда нашого лі-
цею в складі Шитлюк Олени (10-Б),  Павлючика 
Назара (10-В), Кохан Маргарити (9-А), Мельничу-
ка Павла (11-Б) та Шпура Вадима (11-В). Варто 
відмітити досить цікаві та хитродумні питання, на 
які команди повинні були дати відповідь. Напри-
клад, «Як звали першу жінку, яка піднялася в зо-
ряне небо на апараті важчому за повітря?» (Баба 
Яга), «Алькапоне – відомий мафіозі 20 століття. 
Як від «відмивав» гроші?» (у нього була мережа 
власних пралень) та «Чому японські жінки по-
винні кожного дня приходити на роботу в іншому 
одязі?» (тому що вважалося, що жінка, яка при-
ходила на роботу в тому ж одязі, що й минулого 
дня, не ночувала вдома і, як наслідок, не є при-
стойною). Брейн-ринг був дуже захоплюючим для 
глядачів та веселим і водночас хвилюючим для 
його учасників. Відвідати захід могли усі бажаю-
чі. Наша команда проявила неабияке старання та 
кмітливість у цій грі і змогла отримати перемогу. 
У всіх присутніх склалася хороша думка про здіб-
ності ліцеїстів та загалом приємне враження від 
заходу. Ми щиро вітаємо команду Нововолинсь-
кого ліцею-інтернату з блискучою перемогою та 
бажаємо їм легкості у підкоренні нових вершин!

Киричук Діана, 10-А клас

«Гра на логіку»

Банківська 
 БізнесШкола  у ліцеї

Наприкінці грудня у ліцеї відбулося невелике 
дійство – випускний у БізнесШколі ПриватБанку, 
в якій протягом І семестру мали змогу навчатися 
ліцеїсти.

Під час навчання учні отримали ґрунтовні знан-
ня з надання банківських послуг та раціонального  
використання особистих фінансів.

Свято було хвилюючим та радісним для випуск-
ників, адже їм вручали дипломи, які зможуть до-
помогти у виборі майбутньої професії.

Після урочистих слів та привітань директора 
ПриватБанку, директора ліцею, нашого куратора 
Малікової Марини Сергіївни учням вручили гарні 
подарунки, враховуючи бали, які вони набрали 
протягом навчання.

Потім усі були запрошені на солодкий стіл.
Загалом усе дійство пройшло у дружній та те-

плій атмосфері. БізнесШкола дійсно дала ґрунтов-
ні та важливі знання, які знадобляться учням у 
майбутньому житті.

Міщук Тетяна, 11-А клас

Твій професійний вибір
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Інтелектуальний брейн-ринг

ПОЛОЖЕННЯ
про олімпіади, які проводить

Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради
з української мови та літератури, математики, хімії, біології, 

фізики,географії, іноземних мов
серед учнів 7, 8, 9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів Волині

Організатори
- управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
- Нововолинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради.
Мета та завдання
· розкриття творчої особистості школярів та сприяння її розвитку;
· формування особистості з високим потенціалом активності та цілеспря-
мованості;
· відбір обдарованої учнівської молоді для навчання у Нововолинському 
ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради;
· надання допомоги учням у професійному визначенні, спрямування їх до 
навчання у вищих навчальних закладах України.
Умови проведення
Олімпіади проводяться у два тури: І – заочний, ІІ – очний.
До участі в заочних олімпіадах з української мови та літератури, інозем-
ної мови (англійська, німецька), математики, фізики запрошуються учні 
сьомих класів, з хімії, біології, математики, фізики – учні восьмих класів, 
з математики, фізики, географії, англійської мови, німецької мови, україн-
ської мови і літератури – учні дев'ятих класів.
У ІІ турі (очному) беруть участь переможці І (заочного) туру.
Головні критерії оцінювання робіт – самостійність, раціональність, ори-
гінальність.
Місце та час проведення
Роботи заочного туру надіслати до 01.03.2015р. на адресу: Новово-
линський ліцей-інтернат Волинської обласної ради, вул.Пирогова, 
буд.1, м.Нововолинськ, обл.Волинська, індекс: 45400, вклавши чи-
стий конверт зі зворотньою адресою.
На роботі зазначати номер мобільного телефону для зворотнього зв'язку.

Очний тур проходитиме 24 березня 2015р. 
у Нововолинському ліцеї-інтернаті Волинської обласної ради.

Нагородження
Переможці предметних олімпіад нагороджуються грамотами і цінними по-
дарунками
Переможці олімпіад отримують запрошення на навчання у Нововолинсь-
кий ліцей-інтернат Волинської обласної ради з 01.09.2015р.
Додаткова інформація за тел., факсом (244) 4-90-66; 3-67-72; 0982667914.
novovolynsk-lyceum.edukit.volyn.ua


